Belangrijke mededeling Fitsportland
Update 25 maart 2020
Beste leden,
Als eerste willen we jullie heel erg bedanken voor jullie lieve en
positieve reacties die we ontvangen. Zoals we in een eerder bericht
al aangaven willen we jullie zoveel mogelijk tegemoet komen door
op dit moment bijvoorbeeld veel sportlessen te maken die wij
online zetten. Ook de krachttraining buiten met afstand van 5 meter
wordt heel positief ontvangen. Daarnaast blijven we brainstormen
hoe we jullie nog meer tegemoet kunnen komen. De gratis uitleen
van pumpspullen ging heel snel. Ook zijn bijna alle
suspensionbanden (€20,00) weg. Ook personal training is mogelijk
met een flinke korting.
Hebben jullie nog ideeën? Geef het aan ons door!
Opzeggen is niet nodig, wij compenseren!
Ondanks dat het voor ons een financieel zeer drastische maatregel
is en het wordt afgeraden door de brancheorganisatie omdat al
onze kosten wel doorgaan, hebben wij toch het volgende besluit
genomen.
Op 1 april INCASSEREN WIJ GEEN LESGELDEN totdat wij meer
duidelijkheid hebben van de overheid wanneer we daadwerkelijk
weer open mogen.
Op deze wijze hopen wij dat jullie in deze moeilijke tijd niet
opzeggen en vragen aan jullie om vertrouwen te houden in ons en
het sportcentrum.
Natuurlijk zijn we ook bezig om een correcte compensatie te
regelen voor een ieder met een jaarabonnement en/of een
halfjaarabonnement als alles langer gaat duren.
Leden die normaal hun lesgeld aan de bar betalen hebben
natuurlijk dezelfde regeling als de leden die via incasso betalen.
Wij houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Wij hopen dat FitsportLand heel snel weer open mag en wij jullie
weer alle faciliteiten kunnen bieden.
Wij wensen jullie allemaal heel
veel
sterkte
toe
in
deze
moeilijke
Your
tijd.
Company
En als we naast deze financiële regeling op een andere manier qua
sport en leefstijl kunnen helpen, kan je ons altijd mailen.
Liefs van Carlo, Diaan, Gerard en alle medewerkers.

